
תאריך: ______/___/___

בקשת שילוב מתקן ייצור פוטו וולטאי לרשת חברת החשמל

פרטי הלקוח .1

ת"ז:שם מלא:
מספר מונה:מס' חשבון חוזה לחיבור המערכת:

מספר הזמנה של הרישום: בחיבור חדש )הגדלת חיבור( מס' הזמנה לחיבור:
דוא"ל:טלפון נייד:טלפון בבית:

מיקוד:עיר:רחוב:כתובת למשלוח דואר

מידע על האתר בו תמוקם המערכת .2

מיקוד:עיר:רחוב:כתובת האתר
תת חלקה:חלקה:גוש: ישראל מקרקעי מינהל פי על כתובת

AL/CU:                    סוג:                   חתך:    אורך - מהפכים ראשי ללוח הצריכה מונה בין המחבר הפרטי הכבל פרטי
: משוער התקנה מועד

האם קיימים מתקני ייצור נוספים במקום הצרכנות כן / לא פרט:
האם נדרשת הגדלת חיבור: כן / לא פרט:

 תיאור מתקן הייצור .3
!המצורף הבא בדף הפרטים את למלא נא מאחד יותר וקיים במידה*  המהפך פרטי 3.1

שנת ייצור:דגם:יצרן:
[:kWA] המהפכים של מצרפי הספק:   סידורי מספר[:KWהספק ]

שיטת התחשבנות: ייצור / הזרמה
קוו"ט, יש לציין את הספק ההזרמה המירבי לרשת 100בהספק מעל 

שדה הקולטים 3.2
[:kWpסה"כ הספק מותקן ]יצרן:

פרטי חשמלאי מומחה המתקין את המערכת  .4

טלפון:שם המתקין:שם חברה:
מס' רשיון:סוג הרשיון:טלפון נייד:

 אישורים נדרשים .5
המצאת מסמכים מצד החשמלאי המתקין 5.1

 חתומה על ידי חשמלאי בעל רישיון מתאים -סכמה חשמלית חד קווית של המתקן וחיבורו לרשת א. 
וולטאים, מהפכים, חתכי כבלים והארקות, מנתקים ואמצעי הגנה.-המודולים הפוטוהסכמה תכלול: מספר      
., שתציג את מיקומם הפיזי במתקן של כלל מרכיבי המערכת(שטח)תוכנית מיקום הציוד ב. 
(.וולטאים-מונה ראשי, מונה ייצור, מהפכים ומערך התאים הפוטו לוח ראשי,)     
 וולטאים.-פך ושל מודולי הקולטים הפוטוהעתק דף הנתונים הטכני של המהג. 
 טופס פטור מהיתר חתום כנדרש.ד. 
 אישור מחברת החשמל על גודל חיבור מתאים לגודל המתקן המבוקש.ה. 
יבוצע תאום טכני. (5לאחר הגשת כל המסמכים כמפורט בסעיף )כתנאי לפתיחת הזמנה ו. 

בויות מצד החברה המספקת את הציודיהתחי 5.2

ומופיעים ברשימת המהפכים המאושרים ע"י מכון התקנים  4777המהפך/ים עומד/ים בדרישות בהתאם לתקן ישראלי  א.
 .הישראלי

 נהל החשמל, נהלי חח"י. הציוד החשמלי במתקן הינו תקני.קן בהתאם לתקנות החשמל, הנחיות מהמתקן הות ב.
 לשנותם ללא אישור המחלק. ג. פרמטרי התפעול של המהפכים תואמים את דרישות המחלק ואין

 נהל החשמל בנושא )בהתאם להצהרת היצרןפני חריגות תדר בהתאם למסמך של מד. המהפך כולל מערכת הגנה ב
 (.המצ"ב

 (.נהל החשמל בנושא )בהתאם להצהרת היצרן המצ"בפני חריגות מתח בהתאם למסמך של מהמהפך יכלול הגנה ב ה.

______________________ תאריך:___________________שם החברה:_________________ חתימה:

0546453355office@magalim.co.il

050-5444483

מוסא עבאסי 

108183חשמלאי ראשי

יגל יוסף מעגלים אנרגיה בע"מ

2021 solar  edge

JINKO

בית פרטי                 מבנה מסחרי                 משק חקלאי                  אחר:

לישר
חתימה יגל חדש



מזמין החיבור 5.3

 וולטאית ברשת תבוצע בדיקת מתקן.-הנני מודע לכך כי טרם שילוב המערכת הפוטו 5.3.1
בדיקת חיבור וסנכרון ע"י בודק חח"י מהווה תנאי להפעלת המערכת וחיבורה לרשת.

 תחזוקת המתקן הינה באחריותי.  5.3.2
מדריך תפעול של המערכת על ידי החברה המתקינה. קבלתי הדרכה לתפעול שוטף של המתקן הכולל

מטעמי בטיחות ובהתאם להנחיות מינהל החשמל מחובתי לבצע בדיקה תקופתית למתקן. 5.3.3
בדיקת המתקן ע"י חברת חשמל.וולטאית דורש אישור מקדים ו-כל שינוי יסודי של המערכת הפוטו 5.3.4
ועמידה בכל דרישותיו. ,וולטאים" -תנאי לחיבור הינו חתימה על טופס "הסכם הצטרפות להסדר מתקנים פוטו 5.3.5
הנני מודע לכך שהמהפך כולל מערכת הגנה בפני חריגות מתח ותדר המבטיחה את פעילותו הרציפה של המתקן 5.3.6

 הפוטו וולטאי כל עוד אין חריגה מתחומי המתח והתדר שהוגדרו בהנחית מינהל החשמל בנושא.
 הנני מתחייב לא לשנות את כוונון מערכת זו.

" ממנהל ענייני החשמל סוגהנני מודע לכך כי תנאי מקדים להפעלת המתקן הינו קבלת "היתר הפעלה/היתר  5.3.7
 במשרד האנרגיה והמים.

 הנכס:_________________ חתימה:______________________ תאריך:___________________שם בעל 
 הצהרת לקוח במקרה בו נדרשת הגדלת חיבור כתנאי לחיבור המתקן 5.4

 ידוע לי כי במקביל לבקשת חיבור זו, נפתחה על ידי הזמנה להגדלת חיבור שמספרה___________________.
 להגדלה.ההזמנה  בקידום ויישוםהמתקן תלויה  ידוע לי כי ההזמנה לשילוב

 , כולל בדיקת המתקןלגודל החיבור הנדרש , יוכל להתבצע, רק לאחר גמר ביצוע הגדלת החיבורסנכרון המתקן לרשת
 להגדלת החיבור ע"י בודק חח"י.

 שם:_________________ חתימה:______________________ תאריך:__________________

מאחד יותר וקיים במידה מפורט של מתקן הייצור . תיאור6*

 פרטי המהפכים 6.1

[:kWA]הספק מספר סידורי:שנת ייצור:דגם:יצרן:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

שדה הקולטים )נא למלא בהתאם לכל מהפך( 6.2

[:kWp]הספק סה"כ מספר הפנלים:דגם:יצרן:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

solar edge

Tiger JKM455-475N JINKO



10

_פירוט חופשי:____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

יגל יוסף מעגלים אנרגיה בע"מ תאריך:___________________שם החברה:_________________ חתימה:______________________ 

לישר
חתימה יגל חדש




